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Woensdag 30 oktober 2013
19.30 uur – 22.00 uur
Jan van Eyck Academie, Maastricht

Zuid Limburg: everything is possible
Na een succesvolle eerste editie opent Common Knowledge #02 de discussie over het
leven en toekomstperspectief van kunst- en cultuurprofessionals in Zuid Limburg. Vier
panelleden werpen licht op de positie, uitdagingen en kansen van creatieven in de regio.
De tweede editie vindt plaats op 30 oktober in de Jan van Eyck Academie in Maastricht.
Common Knowledge nodigt u uit voor een open dialoog over de positie en loopbaan van kunsten cultuurprofessionals in de Euregio in de vorm van een rondetafelgesprek. Moderator en
creatief kwartiermaker Maarten Kuijpers (Ontwerpbureau B2B, TEDxMaastricht) zal met
conservator Ardi Poels (The Ridder), schrijver Theo Ploeg, mode ontwerper Ingo Binder en
choreograaf Joost Vrouenraets (GOTRA) spreken over het werk en leven van een kunst
professional in deze regio. Ook het publiek wordt gevraagd hun bijdrage te leveren over de
mogelijkheden die er wel of niet liggen in de regio. De avond wordt afgesloten in het pas
geopende café-restaurant Van Eyck waar men elkaar kan ontmoeten en verder kan praten.
Common Knowledge
Common Knowledge is een serie voor kunstenaars en kunstprofessionals in de vorm van
maandelijkse bijeenkomsten. Professionals uit alle culturele sectoren – bijv. beeldende kunst,
mode, vormgeving, dans, letteren, musea, erfgoed – delen kennis en ervaring tijdens workshops,
presentaties, lezingen of debatten. Iedere maand strijkt Common Knowledge in een andere vorm
neer op een andere locatie. Terugkerend doel is het aanbieden van toegankelijke kennis en
ondersteuning voor kunst- en cultuurprofessionals om hun praktijk en projecten stabiel en
succesvol op te zetten. De bijeenkomsten verbinden bovendien kunst- en cultuurprofessionals
met elkaar en versterken de creatieve potentie in de Euregio.
Common Knowledge #02 is gratis en voor iedereen toegankelijk. Wel vragen we in

verband met een beperkt aantal plaatsen om via mail@common-knowledge.co uw bezoek
te bevestigen. De voertaal is Engels.
Dit project is ontworpen en opgezet door Stichting The Artist and the Others met financiële
ondersteuning van Provincie Limburg en in samenwerking met Gemeente Maastricht,
Hogeschool Zuyd en Maastricht University.
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Praktische informatie
Common Knowledge #02
Woensdag 30 oktober, 19.30 uur - 22.00 uur
Jan van Eyck Academie Maastricht
Maandelijks van September 2013 t/m Juni 2014
Afwisselende locaties in de (Eu)regio
Meer informatie & contact:
Concept & samenstelling:
Stichting The Artist and the Others
Beeldmateriaal is op aanvraag beschikbaar.
Voor meer informatie en een overzicht van maandelijkse activiteiten:
Stichting The Artist and the Others
Janna Klöpper
[e] janna@theartistandtheothers.nl
[m] +31 (0)6 26 86 98 39

Common Knowledge
www.common-knowledge.co
www.facebook.com/CKMaastricht
www.twitter.com/CK_maastricht
The Artist and the Others

www.theartistandtheothers.nl
www.facebook.com/TheArtistandtheOthers
www.twitter.com/Artist_Others

